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Grønlands Hjemmestyre
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Vedlagt fremsendes udkast til lov om Grønlands Selvstyre og udkast til lov om forskelli-
ge forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre til hjemmestyrets udtalelse, jf. hjemme-
styrelovens § 12.

Regeringen afventer hjemmestyrets udtalelse i sagen, før lovforslagene fremsættes for 
Folketinget.

Lovforslagene er samtidig sendt i høring hos Færøernes landsstyre, Højesteret, præsiden-
terne for Østre Landsret og Vestre Landsret samt Domstolsstyrelsen.

Det bemærkes, at der enkelte steder i lovudkastene er taget højde for ændringer i retstil-
standen, som forventes gennemført, inden regeringen forudsættes at fremsætte lovforsla-
gene for Folketinget i begyndelsen af 2009.

Det drejer sig om følgende: 

Afsnit 4.4.1.: Lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring med senere ændringer 
forventes ikraftsat for Grønland ved kgl. anordning den 1. januar 2009.

De gymnasiale uddannelser i Grønland forventes overtaget af hjemmestyret i henhold til 
hjemmestyrelovens § 5. Lovforslag herom forventes fremsat i efteråret 2008 med henblik 
på ikrafttræden den 1. januar 2009.

Sagsområdet vedrørende tvang i psykiatrien forventes overtaget af hjemmestyret i hen-
hold til hjemmestyrelovens § 7 efter reglerne i lovens § 5. Lovforslag herom forventes 
fremsat i efteråret 2008 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2009.

Dato: 18. oktober 2008
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Det bemærkes i øvrigt, at statens årlige tilskud i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions 
betænkning var angivet i 2007-pris- og lønniveau, dvs. til 3.202,1 mio. kr. Beløbet i lov-
udkastet angives imidlertid til 3.439,6 mio. kr., hvilket skyldes, dels at beløbet nu er an-
givet i 2009 pris- og lønniveau (3.436,7 mio. kr.), dels at Grønlands hjemmestyre den 1. 
januar 2009 efter hjemmestyreloven med tilskud forventes at overtage 1) sagsområdet 
vedrørende de gymnasiale uddannelser i Grønland (2,7 mio. kr.) samt 2) sagsområdet 
vedrørende anvendelsen af tvang i psykiatrien (0,2 mio. kr.). 

Med venlig hilsen

Anne Dannerfjord


